EDITAL ENFAM N. 1/2022 - PROCESSO SELETIVO - RESULTADO
CURSO “NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NO CONTEXTO
EUROPEU E LATINO-AMERICANO”
(Roma/Itália)

O DIRETOR-GERAL da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados – Enfam, no uso de suas atribuições, torna público o resultado do processo
seletivo dos(as) candidatos(as) ao Curso Novas Perspectivas sobre o combate ao Crime
Organizado no contexto Europeu e Latino-Americano, conforme edital e a seguir
especificado.

1. DO RESULTADO
1.1 Relação dos(as) candidatos(as) selecionados(as), em ordem de seleção:
1º - Antonio Henrique Correa da Silva (Liberdade de imprensa e o combate ao
crime organizado transnacional)
2º - Marcelo Costenaro Cavali (Corrupção passiva e autolavagem: concurso
efetivo de delitos ou conflito aparente de normas?)
3º - Abhner Arabi (Utilização de dados pessoais no combate ao crime organizado:
limites e possibilidades de técnicas especiais de investigação em meio digital)
4º - Carlos Henrique Borlido Haddad (Tráfico de mulheres do Brasil à Itália para
exploração sexual)
5º - Daniel Marchionatti Barbosa (O “homem de confiança” no enfrentamento ao
crime organizado)
6º - Hugo Leonardo Abas Frazão (La condivisione della funzione interpretativocreativa del giudice costituzionale con il giudice comune in Italia e in Brasile, e la
sua influenza sul sistema penale anticorruzione)
7º - George Lima (Uso da “secondary confession evidence” no combate ao crime
organizado)
8º - Carla Teresa Bonfadini de Sá (A transferência de processos e
compartilhamento de provas como técnicas para a otimização do combate ao
crime organizado transnacional)
9º - Fabio Nunes de Martino (A utilização do reconhecimento facial como
instrumento de combate ao crime organizado transnacional e ao terrorismo: limites
e perspectivas)
10º - Matheus Lolli Pazeto (Lavagem de Dinheiro no âmbito das Finanças
Descentralizadas (DeFi) e sua prevenção à luz das recomendações do Grupo de
Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
(GAFI))

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O curso ocorrerá no período de 20 a 29 de junho de 2022, em Roma/Itália.
2.2 Os artigos serão publicados na Edição n. 2 da Revista Judicial Brasileira –
ReJub/Enfam.
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